
يف  حلفائه  على  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  يعول   
يف  الثانية  واليته  لتجديد  االمريكية  املتحدة  الواليات 
الدورة املقبلة والت�صدي لغرميه، نوري املالكي املدعوم 
من  اغلبية  حكومة  لت�صكيل  بدوره  ي�صعى  والذي  ايرانيا 
خالل كتلة برملانية كبرية يولد من رحمها رئي�س الوزراء 
اجلديد. ويوؤكد ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه نوري 
ال�صيا�صية  والتحالفات  االقرتاع  ”�صناديق  ان  املالكي، 
املقبل“.  ال��وزراء  رئي�س  حتدد  من  هي  الربملان  داخل 
ال�صيهود يف ت�رصيح  االئتالف حممد  النائب عن  وقال 
ل� »اجلورنال نيوز«، ان” اجلمهورية االإ�صالمية االإيرانية 
رئي�س  واختيار  العراق  �صوؤون  يف  التدخل  لها  ميكن  ال 
الوزراء لكون العراق بلد م�صتقل ال�صيادة على الرغم من 
العالقة اال�صرتاتيجية التي تربط البلدين”. واأ�صاف انه” 
ال ميكن التكهن يف الوقت الراهن مبو�صوع اختيار رئي�س 
الوزراء للحكومة املقبلة يف ظل املتغريات داخل الكتل 
ال�صيا�صية “،م�صريا اىل ان” برنامج دولة القانون الداعي 
اىل حكومة اغلبية وطنية من املمكن ان يظفر بالرئا�صة 
اجلديدة بعد ت�صكيل اكرب كتلة يف الربملان”. واأ�صار اىل 
اختيار  وراء  بانها  االإ�صالمية  اجلمهورية  اتهام  ان” 
خلق  منه  وي��راد  واقعي  غري  العراق  يف  ال��وزراء  رئي�س 
او�صح  حني  يف  جديد”.  من  وبغداد  طهران  بني  فجوة 
املحلل ال�صيا�صي وائل الركابي يف ت�رصيح ل� »اجلورنال 
لن  املالكي،  ن��وري  القانون،  دول��ة  زعيم  ان”  نيوز«، 
ير�صح نف�صه اىل رئا�صة الوزراء املقبلة لكنه �صي�صكل كتلة 
وطنية باأغلبية �صيا�صية تقود البلد من جديد”. واأ�صاف 
من  متاأتية  باملالكي  االإ�صالمية  اجلمهورية  ”رغبة  ان 
و�صوريا  ولبنان  العراق  يف  املقاومة  حمور  ميثل  كونه 
وداعم كبري للح�صد ال�صعبي، ويف املقابل فان ” العبادي 
اخذ باالنفتاح على املحور االأمريكي اخلليجي املتورط 

بقتل العراقيني”.
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بغداد_ خاص

تحذيرات برلمانية من حدوث فتنة كبرى في كركوك نائب شبكي: المخابرات الكردية تجبرنا على حضور 
مؤتمرات داعمة لالستفتاء

الجبوري يدعو الحكومة إلى مواجهة اتفاق نقل 
الدواعش إلى حدود العراق

القضاء ينقل دعوى رئيس مجلس محافظة 
البصرة إلى بغداد

حمافظة  جمل�س  رئي�س  دعوى  نقل  االأربعاء،  االأعلى،  الق�صاء  جمل�س  قرر  متابعة:  بغداد_ 
الب�رصة �صباح البزوين اإىل بغداد، بعد ت�صكيك االأخري بحيادية الق�صاء يف املحافظة.

اإن  بيان  يف  بريقدار،  ال�صتار  عبد  القا�صي  االأعلى  الق�صاء  جمل�س  با�صم  املتحدث  وقال 
"املجل�س قرر نقل دعوى رئي�س جمل�س حمافظة الب�رصة املتهم �صباح البزوين واملتعلقة 
بتهمة تقا�صي الر�صوة اإىل حمكمة جنايات الر�صافة املخت�صة بق�صايا هيئة النزاهة، للنظر 

فيها وفق القانون بعد اأن كانت اأمام حمكمة جنايات الب�رصة".
الب�رصة  يف  الق�صاء  بحيادية  املتهم  ت�صكيك  بعد  جاء  الدعوى  نقل  "قرار  اإن  وا�صاف، 
وتقدميه عدة طلبات نقل و�صكاوى اإىل حمكمة التمييز االحتادية وجهات �صيا�صية ت�رصيعية 

واخرى حكومية تت�صمن اتهامات غري �صحيحة للق�صاء يف املحافظة".

بغداد_ متابعة : اأكد النائب عن املكون ال�صبكي حنني القدو، االأربعاء، ان املخابرات 
ال�صبكية، على ح�صور موؤمتر يف  القومية  اأبناء  باإجبار جمموعة من  الكردية تقوم 
اأربيل يدعم اال�صتفتاء. وقال القدو يف بيان �صحفي، اإن "املخابرات الكردية قامت 
اخلا�صعني  ال�صبكية  القومية  اأبناء  من  جمموعة  باإجبار   ،2017 اآب   12 يوم  يف 
املجندين  اأو  ال��رتاب��ي  ال�صاتر  �صمن  الكرد�صتاين  الدميقراطي  احل��زب  ل�صيطرة 
ذلك  معلال  لال�صتفتاء"،  دعما  اأربيل  يف  موؤمتر  حل�صور  احلزب  بهذا  واملرتبطني 
يف  اال�صتفتاء  اإجراء  مع  ال�صبكية  القومية  اأبناء  باأن  العامل  واإيهام  "لالإيحاء  باأنه 
مناطق �صهل نينوى ل�صم تلك املناطق اإىل الدولة الكردية املزمع االإعالم عنها بعد 
على  النا�س  الإجبار  والتهديد  ال�صغط  ا�صاليب  "ا�صتخدام  اإن  وا�صاف،  اال�صتفتاء". 
االإن�صان  بحقوق  اخلا�صة  املبادئ  كل  ينايف  قناعاتهم عمل  مواقف خارج  اإعالن 
واإنتهاك خطر للمنظومات الدميقراطية". واأو�صح القدو، اإن "هذه الو�صائل الرخي�صة 
النا�س  اإجبار  يف  ال�صابق  النظام  ي�صتخدمها  كان  التي  القمعية  باالأ�صاليب  تذكرنا 
على الذهاب اإىل االنتخابات ال�صورية التي كان يجريها للح�صول على 99 باملئة 
ال�صبكية  القومية  الأبناء  ممثلني  باعتبارنا  "نحن  بالقول  مبينا  االأ�صوات"،  من 
عملية  يف  ال�صبكي  مكوننا  وزج  باال�صتفتاء  مناطقنا  �صمول  قاطعا  رف�صا  نرف�س 
التاآمر على احلكومة املركزية وعلى وحدة العراق". وتابع، "وبهذه املنا�صبة نطالب 
القرار لتحرير مناطق �صهل نينوى  العام للقوات امل�صلحة باالإ�رصاع باتخاذ  القائد 
من احتالل البي�صمركة ون�رص قوات اجلي�س العراقي يف املناطق امل�صتقطعة من �صهل 
نينوى واإزالة ال�صاتر الرتابي". هذا وت�صعى حكومة اإقليم كرد�صتان الإجراء ا�صتفتاء 
ال�صعبي  الرف�س  من  الرغم  على  املقبل،  اأيلول   25 يف  العراق  عن  االإقليم  انف�صال 

واحلكومي والدويل الوا�صع لذلك.

بغداد_ متابعة: دعا رئي�س جمل�س النواب �صليم اجلبوري،االربعاء، احلكومة االحتادية 
اىل اتخاذ كل التدابري الالزمة من اجل مواجهة تداعيات اتفاق نقل الدواع�س من غرب 
من  "حذر،  اجلبوري  ان  ملكتبه  بيان  وذكر  العراقية.  احلدود  قرب  �رصقها  اىل  �صوريا 
العودة اىل املربع االأول والتنكر لدماء ال�صهداء"، كما اكد رف�صه الأي اتفاق من �صاأنه ان 

يعيد تنظيم داع�س االرهابي اىل العراق او يقربه من حدوده".
ان  ال�صهداء،  وذوي  املقاتلني  عوائل  من  جمعًا  ا�صتقباله  خالل  اجلبوري  وا�صاف 
هذا  على  الق�صاء  اجل  من  والنفي�س  الغايل  وبذلوا  ابنائهم  خرية  قدموا  "العراقيني 
التنظيم االإرهابي وهم االن يقفون على اعتاب مرحلة مهمة لتطهري البلد من خملفاته،" 

م�صريا اىل اأن "العراق لن يدفع �رصيبة اتفاقات او توافقات مت�س اأمنه وا�صتقراره".
لتق�صي  ال�رصيع  بالتحرك  النيابية  والدفاع  االأم��ن  جلنة  الربملان  رئي�س  وجه  كما 
احلقائق وتقدمي تقرير مف�صل يو�صح ملجل�س النواب تداعيات االتفاق املربم بني حزب 

اهلل اللبناين وداع�س االإرهابي وانعكا�صاته على اأمن البلد وا�صتقراره ".

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد حترير ق�ضاء تلعفر يف وقت 
قيا�ضي من قبل القوات الأمنية 

بكل �ضنوفها �ضتكون املحطة 
املقبلة احلويجة والتي بال �ضك 

�ضتحرر مب�ضاركة القوات باأكملها.
اآمر فوج �ضقور ال�ضحراء يف 

حمافظة النبار العقيد �ضاكر عبيد 
الري�ضاوي قال ملرا�ضل »اجلورنال 

نيوز« ، ان” مناطق ق�ضاء القائم 
وراوه وعنه غربي النبار مازالت 

حتت �ضيطرة التنظيم الرهابي 
و�ضيتم تطهريها خالل املدة املقبلة 

وما مت القاوؤه من من�ضورات 
من قبل طريان اجلي�ش جاء 

لتحذير املواطنني يف تلك املناطق 
ب�ضرورة البتعاد عن مناطق 

وجود داع�ش”.

اخلطوات  و�صحت  املن�صورات  ان”  اىل  واأ���ص��ار 
االنبار  غرب  مناطق  اهايل  �صالمة  ت�صمن  التي 
ومنها عدم التجوال يف �صاعات متاأخرة من الليل 
واالبتعاد عن املنازل واملحال التي يتمركز فيها 

عنا�رص داع�س”.
الغربية  املناطق  تطهري  “معارك  ان  واأو���ص��ح 
اال�صتعدادات  من  االنتهاء  بعد  قريبا  �صتنطلق 
يف  االمنية  القوات  حددت  حني  يف  الع�صكرية”. 
وقت �صابق ثالثة حماور رئي�صية لل�رصوع بعملية 
من  االنبار  ملحافظة  الغربية  املناطق  ا�صتعادة 

تنظيم داع�س االرهابي.
حمافظة  يف  ال�صحراء  �صقور  ف��وج  اآم��ر  وق��ال 
ملرا�صل  الري�صاوي  عبيد  �صاكر  العقيد  االنبار 
ق�صاء  تطهري  عمليات  ان”   ، نيوز«  ل�»اجلورنال 
عنا�رص  من  االنبار  غربي  وعنه  وراوه  القائم 
تنظيم داع�س االرهابي ، �صتكون من ثالثة حماور 

رئي�صية وبدعم طريان التحالف”.
منفذ  من  �صيكون  االول  املحور  ان”  وا���ص��اف 
الوليد مع العراق و�صوريا اىل عمق مناطق ق�صاء 
القائم واملحور الثاين من ق�صاء هيت اىل حمور 

ق�صاء راوه ال�صمايل”.
وا�صار الري�صاوي اىل ان” املحور الثالث �صيكون 
من ق�صاء حديثة  حتى ق�صاء عنه وراوه مع قطع 
وراوه  القائم  بني  داع�س  تنظيم  امدادات  خطوط 
احلدود  على  النهائية  املعركة  و�صتكون  حتديدا 

العراقية ال�صورية وهي احلا�صمة”.
وال�رصطة  اجلي�س  قطعات  ان”  الري�صاوي  وتابع 
واالوىل  ال�صابعة  وال��ف��رق��ة  ال��ط��وارئ  واف���واج 
وعمليات اجلزيرة وحر�س حدود املنطقة الثانية 
�صينفذون  الع�صائري  احل�صد  مقاتلي  واف���واج 

حتت  التي  للمناطق  واقتحام  حترير  عمليات 
ومنافذ  معابر  فتح  مع  االرهابي  داع�س  �صيطرة 

اخالء للمدنيني.”
االنبار  حكومة  يف  م�صوؤولون  اعلن  جانبه  من 
داع�����س  تنظيم  ان  ام��ن��ي��ون،  وق����ادة  املحلية 
وا�صتقرار  امن  على   قائما  خطرا   ميثل   مايزال 
يف  االمنية  اللجنة  ع�صو  وقال   . املحررة  املدن 
“ملرا�صل  العيفان  بركات  “راجع  االنبار  جمل�س 
»اجلورنال نيوز« ان”مدن االنبار تقدر م�صاحتها 
واغلب مناطقها �صحراوية  العراق  بثلث م�صاحة 
ثالثة  بوجود  عليها  ال�صيطرة  جدا  ال�صعب  ومن 
اق�صية وعدد من القرى التي مازالت حتت �صيطرة 
تنظيم داع�س ومنها القائم وراوه وعنه وعكا�صات 

اللوز  ام  ووادي  حوران  وادي  ان”  وا�صاف   .“
اله�صيبة،  ومنخف�صات  والكرعة  الذيب  ومكر 
داع�س  مع�صكرات  وفيها  خطرة  مناطق  كلها 
حتى  توؤّمن  مل  التي  االرهابية  املقار  اهم  ومن 
امل�صاحات  ان” هذه  اىل  العيفان  وا�صار   .“ االن 
خطرا  متثل  ال�صحراوية   املناطق  من  ال�صا�صعة 
ق�صاء  ومنها  املحررة  املناطق  امن  على  قائما 
ال�صيخ  اما  والرطبة”.  وحديثة  والرمادي  هيت 
خمي�س املحالوي وهو قيادي يف احل�صد ال�صعبي 
ان”  نيوز«  »اجلورنال  ملرا�صل  فقال  االنبار  يف 
والكهوف  الوعرة  والوديان  ال�صحراوية  املناطق 
افغان�صتان  جبال  من  اخطر  االن��ب��ار  غ��رب  يف 
عام  يف  القاعدة  تنظيم  عنا�رص  ت��درب  وفيها 

2005 ومنها انطلق تنظيم التوحيد واجلهاد يف 
عام 2007 ومنها انبثق تنظيم داع�س االرهابي 
االرهاب  رحم  تعد  املناطق  وهذه   2014 عام 

واحلا�صنة خلالياهم”. 
�صت�صهد  املقبلة  القليلة  االي��ام   ” ان  واو���ص��ح 
و�صيتم  االمنية  القوات  على  ارهابية  هجمات 
وارهاب  الدويل  الطريق  تاأهيل  م�صاريع  تخريب 
النا�س ومنعهم من الو�صول اىل املنافذ احلدودية 
يف  داع�����س  ومع�صكرات  مقار  وج��ود  وال�صبب 

ال�صحراء الغربية”.
وحزبية  �صيا�صية  جهات  ”هناك  قائاًل  وتابع 
وب��غ��داد،  االن��ب��ار  يف  م��ع��روف��ة  و�صخ�صيات 
تاأمني  متنع  واجنبية  عربية  دولية  وتدخالت 

هناك  لكون  وديانها  وتطهري  الغربية  ال�صحراء 
وتنفذ  اجلهات  تلك  مع  ترتبط  ارهابية  خاليا 

اجنداتهم”.
يف حني دعا حتالف القوى ال�صنية، اىل بقاء قوات 
واملو�صل  الغربية  املناطق  يف  الدويل  التحالف 

ل�صمان االمن فيها مع تدريب القوات العراقية.
ل�  طه،  فار�س  القوى  حتالف  عن  النائب  وذك��ر 
االأمريكية  القوات  بقاء  ان”  نيوز«،  »اجلورنال 
املناطق  يف  واال���ص��ت��ق��رار  االم��ن  ل�صمان  مهم 
االأمني  اال�صتقرار  لغياب  واملو�صل  الغربية 
وا�صتمرار وجود جيوب تنظيم داع�س االإرهابي”.

اأدت  االإرهابي  داع�س  على  ان” احلرب  واأ�صاف، 
اىل تطوع االالف من االأ�صخا�س وعدم امتالكهم 
خربات كافية، وهذا يتطلب من احلكومة العراقية 
تدريب  يف  االجنبية  ال��ق��وات  وج��ود  ا�صتثمار 
املحررة  املناطق  مل�صك  وتاأهيلهم  املتطوعني 
حتى  مازالت  التي  االألغام  رفع  يف  وامل�صاهمة 

اليوم تهدد �صالمة املدنيني”.
الف�صل  اب��ي  “للواء  ال��ع��ام  االم��ني  ك�صف  كما 
او�س  ال�صعبي  احل�صد  يف  املن�صوي  العبا�س” 
العراق  بني  م�صبق  تن�صيق  وجود  عن  اخلفاجي، 
مناطق  حترير  معركتي  انطالق  ب�صاأن  و�صوريا 

غرب االنبار العراقية و�رصق الرقة ال�صورية.
“تزامن  ، ان  وقال اخلفاجي ل� »اجلورنال نيوز« 
االنبار  غ��رب  مناطق  حترير  معركتي  انطالق 
منذ  م�صرتك  تن�صيق  وف��ق  ك��ان  الرقة  ���رصق  مع 
داع�س  وط��رد  االره��اب  ملحاربة  �صنوات  ث��الث 

االرهابي”.
وا�صاف ان “االرهاب له وجه واحد وجبهة واحدة 
وحتت ت�صمية واحدة ، لذلك فانه ا�صتهدف العراق 
و�صوريا، ما دفع اجلانبني العراقي وال�صوري اىل 

التن�صيق للق�صاء على هذا التنظيم االرهابي”.

غرب األنبار يواجه اإلرهاب وتحرير مناطقه بعد "الحويجة"
بغداد_ فاطمة عدنان 

 
�صادق  النيابية،  م�صتقلون  كتل  عن  النائب  ح��ذر 
اأن اجراء اال�صتفتاء يف كركوك  اللبان، االأربعاء، من 
�صيجر العراق اىل �رصاعات داخلية واقليمية نتائجها 

الدمار والتمزق وزرع الفنت.
وقال اللبان يف بيان له ، اإن "ما يح�صل يف حمافظة 
كركوك بخ�صو�س اال�صتفتاء يعد نذيرا خطرا يعرب عن 
ارادة خللق االزمات بني مكونات ال�صارع الكركوكي 

املتعاي�س، وهو خالف امل�صلحة الوطنية".
باجراء  التزمت  من  االوىل  "ال�صحية  اأن  واأو�صح، 
اال�صتفتاء يف كركوك، هو املكون الكردي، الذي عانى 
كثريا من هكذا نزعات ت�صلطية وفر�س ارادات ب�صبب 

ممار�صات النظام ال�صابق".
"احلكومة االحتادية حترتم وحتر�س على  اأن  وبني، 

وت�صعى  اخلالفات  وتنبذ  اجلميع  وحقوق  م�صالح 
داعًيا  واعد"،  مب�صتقبل  واجيال  موحد  عراق  لبناء 
والوقوف  "الت�صدي  اىل  الكردي  املكون  من  العقالء 
امام التدهور واحرتام خ�صو�صية كركوك ومكوناتها 

املتعاي�صة".
"الت�صدي  اىل  جميعا  امل�صوؤولني  اللبان  دعا  كما 
اجلمهورية،  رئي�س  وخا�صة  الوطنية  مل�صوؤولياتهم 
و�صيانته  الد�صتور  على  للحفاظ  وال��راع��ي  االب 
لي�صع  راأي��ه  عن  باالإف�صاح  العراق  وحدة  ومتا�صك 
باأم�ّس احلاجة  النقاط على احلروف يف و�صع نحن 
لتجاوز االزمات االمنية واالقت�صادية ودفع املخاطر 

التي يكيدها لنا االعداء واولهم ا�رصائيل".
من جانبه، ك�صف النائب عن التحالف الوطني هالل 
ال�صهالين، عن حراك نيابي جلمع تواقيع وتقدمي طلب 
�صيغة  ال�صت�صدار  النواب،  جمل�س  رئا�صة  اىل  ر�صمي 

اال�صتفتاء  اجراء  برف�س  يلزم احلكومة  قرار برملاين 
يف كركوك واملناطق االخرى املتنازع عليها.

نيابيا  حراكا  "هناك  اإن  بيان،  يف  ال�صهالين  وقال 
الكتل،  النواب ممثلي خمتلف  وات�صاالت حثيثة بني 
لغر�س امل�صي بجمع تواقيع وتقدمي طلب ر�صمي اىل 
رئا�صة جمل�س النواب، ال�صت�صدار �صيغة قرار برملاين 
كركوك  يف  اال�صتفتاء  اجراء  برف�س  للحكومة  ملزم 
التعاطي  وعدم  عليها،  املتنازع  االخرى  واملناطق 

تنفيذيا وت�رصيعيا مع اية تبعات بخالف ذلك".
يف  ك��رك��وك  حمافظة  ا����رصاك  "قرار  اأن  واأ���ص��اف، 
ود�صتورية  قانونية  خمالفة  هو  االنف�صال،  ا�صتفتاء 
وا�صحة للمادتني 1 و )143( من الد�صتور العراقي، 
واملادة 23 من قانون  املحافظات رقم )36( ل�صنة 
متنع  الد�صتورية   املواد  "تلك  اأن  مبينا   ،"  2008
جمال�س املحافظات وحكوماتها املحلي�ة من اتخاذ 

اية قرارات تتعلق ب�صميم ال�صلطات االحتادية للدولة 
العراقية، ومن ثم فاإن جمل�س املحافظة اتخذ قرارات 

هي خارج اطار اخت�صا�صه قانونا".
د�صتوري  م�صوغ  اي  وج��ود  "عدم  ال�صهالين،  واأك��د 
واملناطق  كركوك  يف  اال�صتفتاء  الإج��راء  وقانوين 
على  وال�صغط  امل��ربر  غري  الت�صعيد  ع��دا  االخ���رى، 

احلكومة املركزية من قبل االقليم".
كركوك  حمافظة  ا�رصاك  قرار  "تداعيات  من  وحذر، 
ب�صاأن  االت��ف��اق  مترير  على  االنف�صال،  با�صتفتاء 
37  املتعلقتني بكركوك يف قانون  و   52 املادتني 
م�صريا  واالق�صية"،  املحافظات  جمال�س  انتخابات 
ب��اإ���رصاك  ك��رك��وك  جمل�س  ق���رار  "مناق�صة  اأن  اىل 
من  �صتكون  كرد�صتان  ا�صتفتاء  يف  حمافظتهم 
عطلة  بعد  املقبلة  اجلل�صات  اعمال  جدول  اولويات 

عيد اال�صحى املبارك".
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